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 داريسازی گريٌ آمًزشی:                                          داريسازی داوشکدٌ:

 دکترای ػمًمی داريسازی تحصیلی: یرشتٍي  مقطغ

 96-97 ايل : تحصیلی ویمسال تحصیلی ي سال

  2 تؼذاد ٍاحذ:            در داريسازی فیسیک ًبم ٍاحذ درظی

 ودارد بز:یش ًیپ         وظریذ: ًَع ٍاح

 داوشکدٌ داريسازی هنبى برگساري:             46-44 :ظبػت  یکشىبٍ :زهبى برگساري مالض: رٍز

 ػباس رضائیاندکتر  )بِ ترتیب حرٍف الفبب(: اظبتیذ  هعئَل درض:           تؼذاد داًشجَیبى:

  داًشجَ: ببظبػبت هشبٍرُ 

 )لطفا شرح دَید( شرح ديرٌ:

دیذگاُ فیسیک  کَاًتَهی احذ ٍ بِ صَرت ًظری ارایِ هی ؼَد کِ در اى داًؽجَیاى با ایي درض در قالب دٍ ٍ
هَجی ٍ در هَرد ًَر ٍ ظاختار اتن کِ فیسیک کالظیک قادر بِ تَجیح اًْا ًیعت اؼٌا هی ؼًَذ ٍ ٍیصگیْای 

کٌٌذ. اؼٌایی  را بْتر درک هی  ٍ ّوچٌیي فیسیک لیسر ٍ کاربرد اى در پسؼکی ررُ ای اهَاج الکترٍهغٌاطیط
داًؽجَیاى با تابؽْای یًَیساى هاًٌذ ایکط، گاها، الفا ٍ ...، رٍؼْای تصَیربرداری کِ از تابؽْای یًَیساى 

رٍؼْای حفاظت در برابر ایي تابؽْا ّن از   ٍ اظتفادُ هی کٌٌذ، اثرات تابؽْای یًَیساى بر بافتْای بیَلَشیک
 جولِ اّذاف ایي ٍاحذ درظی اظت.

 

  لطفا شرح دَید()َدف کلی: 

اؼٌایی داًؽجَ با کاربرد علوی فیسیک در دارٍظازی ٍ ًحَُ کار دظتگاّْای هختلف پرتَظاز در تؽخیص ٍ 
 درهاى اظت

 

 :فراگیر پس از طی ایه ديرٌ بایستی

 دیذگاُ فیسیک کَاًتَهی را دربارُ ی تابؽْای الکترٍهغٌاطیط را ؼرح دّذ  .1

) بَیصُ ًَر( هاًٌذ تذاخل ، پراغ ٍ قطبػ را ؼرح دّذ ٍ ٍیصگیْای هَجی تاؼْای الکترٍهغٌاطیط  .2
 را بذاًذ کاربردّای اًْا 

 .ٍیصگیْای ررُ ای تابؽْای الکترٍهغٌاطیط هاًٌذ فَتَالکتریک ٍ .. را ؼرح دّذ .3

 بتَاًذ اصَل فیسیکی لیسر را ؼرح دادُ ٍ از کاربردّای اى در پسؼکی اگاُ ؼَد .4

 .ؼَداؼٌا  اؽػ ظطحی ٍ هعادالت هربَط بِ اًْبا فیسیک هایعات ؼاهل ٍیعکَزیتِ ٍ ک .5

 تَلیذ پرتَ ایکط ، برّوکٌػ اى با هادُ ٍ ظاختار دظتگاّْای تؽخیصی پرتَ ایکط را ؼرح دّذ .6

تَضیح دّذ ٍ ایٌکِ از کذاهیک از  در هَرد ظاختار ّعتِ ، پایذاری ّعتِ ّا ٍ ٍاپاؼیْای ّعتِ ای .7
 .ک در درهاى اظتفادُ اظتفادُ هی ؼَددر تصَیربرداری ٍ از کذاهیتابؽْای ّعتِ ای 



 بٍ وام آوکٍ جان را فکرت آمًخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پسشکي 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي

 درسي و آموزشي ریسیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 2 

اثرات تابؽْای یًَیساى بر بافتْای بیَلَشیک را ؼرح دّذ ٍ اثار قطعی ٍ احتوالی تابؽْای یًَیساى را  .8
 .بؽٌاظذ 

را ؼرح دّذ ٍ رٍؼْای هختلف  اؼکارظازی تابؽْای رٍؼْای کلی حفاظت در برابر تابؽْای یًَیساى  .9
 ک اًْا راؼرح دّذیًَیساى را ًام ببرد ٍ اصَل فیسی

 

 َای تدریس:شیًٌ

 ×پرظش ٍ پبظخ   ظخٌراًی برًبهِ ریسي شذُ   ×ظخٌراًی

 

 (TBLیبدگیري هبتٌی بر تین)  (PBLیبدگیري هبتٌی بر حل هعئلِ)  ×بحث گرٍّی

 ----------------- )لطفبً ًبم ببریذ( ظبیر هَارد
 

 )لطفا شرح دَید( يظایف ي تکالیف داوشجً:

 َهٌظن در مالض قبل از شرٍع مالض.ر حض 

 شرمت در بحثْبي مالظی 

  .ُداًشجَ هجبز بِ ترك مالض ًیعت هگر بِ ضرٍرت ٍ بب اجبز 

 شَد. هٌببغ هؼتبر ٍزارتخبًِ بِ داًشجَ هؼرفی هی ببشذ.یبدداشت برداري ٍ تْیِ جسٍُ بِ ػْذُ داًشجَ هی  

 

 يسایل کمک آمًزشی:   

   × یب ٍیذئَ پسٍشمتَراظالیذ   ختِ ٍ گچت × ٍایت برد

 -------------- ببریذ( لطفبً ًبم)  ظبیر هَارد

 

 )از ومرٌ کل( :درصد ومرٌوحًٌ ارزشیابی ي 

 

 ساػت تاریخ ومرٌ ريش

  در طَل ترم 5  هیبى ترم

  پبیبى ترم 14 آزهَى پبیبى دٍرُ

  در طَل ترم 1 شرمت فؼبل در مالض

 

 

 وًع آزمًن

 غلط -صحیح         جَر مردًی             ×ايچٌذگسیٌِ      ×َتبُپبظخ م          × تشریحی

 ----------- )لطفب ًبم ببریذ( ظبیر هَارد

 :)لطفا وام ببرید(: مىابغ پیشىُادی برای مطالؼٍ
1- Introduction to Biological Physics for the Health and Life Sciences 

 فیسیل پسشنی مبهرٍى ترجوِ ي دمتر تنبٍر -2
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 یسیل پسشنی تبلیف دمتر ػقببیبى ٍ ّونبراىف -3
 

 جديل َفتگی کلیات ارایٍ درس فیسیک برای ػلًم داريیی

 استاد مربًط ػىًان مطالب تاریخ جلسٍ

دیذگبُ فیسیل مَاًتَهی در هَرد تببشْبي  4/7/96 4

 النترٍهغٌبطیعی ٍ پذیذُ ّبي فَتَالنتریل ٍ ..

 دمتر ػببض رضبئیبى

 " هذلْبي اتوی هرٍري بر  11/7/96 2

شبهل اهَاج النترٍهغٌبطیعی ٍ پالریساظیَى ًَر  18/7/96 3

   در پالریوتري biotهٌشَر ًینَل ٍ قَاًیي 

" 

 –ًَرشٌبظی هَجی ٍ بررظی پذیذُ ّبي تذاخل  25/7/96 4

 تذاخل بب الیِ ّبي ًبزك ٍ ... –ازهبیش یبًگ 

" 

ُ اي ٍ اًَاع تببشْبي یًَیساى شبهل تببشْبي رر 2/8/96 5

 النترٍهغٌبطیعی ٍ هقبیعِ اًْب   

" 

هنبًیعن ّبي تَلیذ پرتَ اینط ٍ طیف پرتَ  9/8/96 6

 اینط

" 

برّونٌشْبي پرتَ اینط بب هبدُ ٍ تضؼیف پرتَ  16/8/96 7

 اینط در هبدُ

" 

رٍشْبي تصَیربرداري بب پرتَ اینط شبهل  23/8/96 8

 رادیَگرافی ٍ ظی تی اظني

" 

 "  ى ّعتِ ٍ ػَاهل هَثر در پبیذاري ّعتِ ّبظبختوب 30/8/96 9

 " اًَاع ٍاپبشیْبي ّعتِ اي 7/9/96 41

هؼبدالت ٍاپبشی شبهل ًیوِ ػور ّب، ػور هتَظط ٍ  /14/9/96 44

 امتیَیتِ

" 

اظتفبدُ از ّعتِ ّبي رادیَ امتیَ در تشخیص هبًٌذ  21/9/96 42

ٍ ّوچٌیي در   PET  ٍSPECTگبهب مورا ، 

 ْبدرهبى بیوبری

" 

اثرات تببشْبي یًَیساى بر ببفتْبي زًذُ ٍ بررظی اثبر  28/9/96 43

 احتوبلی ٍ قطؼی ایي پرتَّب

" 

مویتْب ٍ ٍاحذّبي تببشْبي یًَیساى ٍ رٍشْبي  5/10/96 44

 حفبظت در برابر تببشْبي یًَیساى

" 

بررظی هنبًیعن تَلیذ لیسر ٍ مبربردّبي اى در  12/10/96 45

 پسشنی

" 

بررظی ٍیصگیْبي هبیؼبت از جولِ چعبٌذگی ٍ  19/10/96 46

 مشش ظطحی

" 

 
 


